
ပင်လယ်ြပင်လုပ်သကစ်စေ်ဆးရန် ေလာက်ထားရာတင်ွ- 

(၁) ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ေရေကာင်းဌာနခွဲ၊ စာေမးပဲွဌာနစုသုိ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ စာရ�က် 

စာတမး်အေထာကအ်ထားများြဖင့် လာေရာကေ်လာက်ထားရမည်- 

 (က) ကာယကံရှင်၏ ေလာက်လာ၊ 

  (ခ)   Seafarers Identification and Record Book (SIRB) (မူရင်းှင့်မိတ)၊ 

  (ဂ) Testimorial (မူရင်းင့်ှမိတ)၊ 

 (ဃ) သကတ်မ်းရိှမျကစ်စိစေ်ဆးေအာင်ြမင်ေကာင်းလကမှ်တ် (မူရင်းင့်ှမိတ)၊ 

   (င)  ပထမအရာရိှ   (ိုင်ငံြခားသွား)       စာေမးပဲွေြဖဆိုမည့်သူများအေနြဖင့်   အရာရှိ 

  ကမ်းကျင်မလက်မှတ(်CoC) (မူရင်းင့်ှမိတ)၊ 

  ပထမအရာရိှ (အိမ်နးီချင်းသွား) စာေမးပဲွေြဖဆိုမည့်သူများအေနြဖင့် တတက်မ်းမ 

  လကမှ်တ်(CoP) (မူရင်းင့်ှမိတ) င့်ှ 

 (စ)   ပင်လယ်ြပင်လုပ်သကေ်ရးသွင်းထားသည့်စာရ�က်။ 
 

(၂)  ပင်လယ်ြပင်လုပ်သကစ်စေ်ဆးမည့်သူများအေနြဖင့် _ 

       (က) ပထမအရာရိှ  (ိုင်ငံြခားသွား)  ကမ်းကျင်မလက်မှတ ် စာေမးပဲွေြဖဆိုရန်အတကွ် 

        အရာရိှ (ိုင်ငံြခားသွား) ကမ်းကျင်မလကမ်တှက်ိုင်ေဆာင်ပီး Officer  Incharge  

  of  a  Navigational Watch ရာထူးြဖင့် လံုးေပါင်းတနခ်ျနိ် (GT) ၅၀၀ှင့်အထက ်

  ိုင်ငံြခားသွားသေဘာများတင်ွ ပင်လယ်ြပင်လုပ်သက်(၁၂ )လ ရိှပီးသူြဖစရ်မည်။   

 (ခ) ပထမအရာရိှ (အိမ်နးီချင်းသွား) ကမ်းကျင်မလက်မှတ ် စာေမးပဲွေြဖဆိုရန်အတကွ် 

  လံုးေပါင်းတနခ်ျနိ် (GT) ၅၀၀င့်ှအထက ် ိုင်ငံြခားသွားသေဘာများတင်ွ ပင်လယ် 

  ြပင်လုပ်သက ်( ၃၆ )လ ရိှပီးသူြဖစရ်မည်။  
 

မျကစ်စိစေ်ဆးရန်* ေလာကထ်ားရာတင်ွ- 

(၃) ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ေရေကာင်းဌာနခွဲ၊ စာေမးပဲွဌာနစုသုိ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ စာရ�က် 

စာတမး်အေထာကအ်ထားများြဖင့် လာေရာကေ်လာက်ထားရမည်-  

ပထမအရာရိှ (ိုင်ငံြခားသွား) င့်ှ ပထမအရာရိှ (အမ်ိနးီချင်းသွား) ကမ်းကျင်မလက်မှတ် 

စာေမးပဲွအတွက် ပင်လယြ်ပင်လပ်ုသက် စစေ်ဆးရန၊် မျက်စစိစေ်ဆးရန်၊  

ေရးေြဖစာေမးပဲွ၊ အချက်ြပစာေမးပဲွ င့်ှ တ်ေြဖစာေမးပဲွ ေြဖဆိုရန ်ေလာက်ထားြခင်း 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (၁) ကာယကံရှင်၏ ေလာက်လာ၊ 

 (၂)  ိုင်ငံသားစစိစေ်ရးကတြ်ပား (မိတ)၊ 

 (၃)  ဓါတပံု် (၂) ပံု (၃၂ မီလီမီတာ × ၄၀ မီလီမီတာ)၊ 

 (၄)   Certificate  of  Competency (CoC) လကမ်တှ(်မိတ) (သုိမဟတု်) Seafarers  

  Identification and Record Book (SIRB) (မိတ) င့်ှ   

 (၅) ေငွသွင်းချလံ (သုိမဟတု်) ေငွသင်ွးပီးေကာင်းအေထာက်အထား။ 

* ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစးီဌာန၊ ေဒါပံုသေဘာကျင်းရိှ ေရေကာင်းဌာနခွဲ၊ မျကစိ် 

စစေ်ဆးခနး်၌ အပတစ်ဉ ် တနလာေန�၊ ဗုဒဟးူေန�င့်ှ ေသာကာေန�တိုင်းတင်ွ စစေ်ဆးသွားမည် 

ြဖစပ်ါသည်။ 
 

ေရးေြဖစာေမးပွဲေြဖဆိရုန် ေလာက်ထားရာတင်ွ- 

(၄) ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ေရေကာင်းဌာနခွဲ၊ စာေမးပဲွဌာနစုသုိ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ စာရ�က် 

စာတမး်အေထာကအ်ထားများြဖင့် လာေရာကေ်လာက်ထားရမည်-  

 (၁) ကာယကံရှင်၏ ေလာက်လာ၊ 

 (၂) ကာယကံရှင်၏ ကတိဝန်ခခံျက၊်  

 (၃) သင်တနး်ေကျာင်းမှ ေကျာင်းသားကတ(်မိတ) (သုိမဟတု်) ေရးေြဖစာေမးပဲွကတ ်

  (မိတ)၊  

 (၄)  သင်တနး်ပီးဆုံးေကာင်းလကမှ်တ်ှင့် အမှတစ်ာရင်း(မူရင်းင့်ှမိတ)၊ 

 (၅)   သကတ်မ်းရိှမျကစ်စိစေ်ဆးေအာင်ြမင်ေကာင်းလကမှ်တ်(မူရင်းင့်ှမိတ)၊ 

 (၆) Seafarers Identification and Record Book  (SIRB)(မူရင်းှင့်မိတ)၊ 

 (၇) ဓါတပံု် (၄) ပံု (၂.၅ စင်တမီီတာ x  ၃ စင်တမီီတာ)၊ 

 (၈) သတမှ်တ် ပင်လယ်ြပင်လုပ်သက ် ြပည့်မေီကာင်း အတည်ြပေထာကခ်ံစာ (မူရင်း 

  င့်ှမိတ) (သုိမဟတု်) Result Sheet (မူရင်းှင့်မိတ)၊ 

  (၉)  ပထမအရာရိှ  (ိုင်ငံြခားသွား)  ေရးေြဖစာေမးပဲွ  ေြဖဆိုမည့်သူများသည်  အရာရိှ 

  (ိုင်ငံြခားသွား) ကမ်းကျင်မလကမှ်တ်(CoC)(မူရင်းင့်ှမိတ)၊ 

                          ပထမအရာရိှ (အိမ်နးီချင်းသာွး) တေ်ြဖစာေမးပဲွေြဖဆိုမည့်သူများသည် Efficient 

  Deck Hand Certificate  (EDH) လက်မှတ(်မူရင်းင့်ှမိတ) င့်ှ 

 (၁၀) ေငွသွင်းချလံ (သုိမဟတု်) ေငွသင်ွးပီးေကာင်း အေထာက်အထား။ 



အချကြ်ပစာေမးပဲွ ှင့် တေ်ြဖစာေမးပဲွေြဖဆိုရန် ေလာက်ထားရာတင်ွ- 

(၅) ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ေရေကာင်းဌာနခွဲ၊ စာေမးပဲွဌာနစုသုိ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ စာရ�က် 

စာတမး်အေထာကအ်ထားများြဖင့် လာေရာကေ်လာက်ထားရမည်- 

 (၁) ကာယကံရှင်၏ ေလာက်လာ၊ 

 (၂)   ကာယကံရှင်၏ ကတိဝန်ခခံျက၊်  

 (၃)   သင်တနး်ေကျာင်းမှ ေကျာင်းသားကတ(်မိတ) (သုိမဟတု်) ေရးေြဖစာေမးပဲွကတ ်

  (သုိမဟတု်) တေ်ြဖစာေမးပဲွကတ်(မိတ)၊  

 (၄) သင်တနး်ပီးဆုံးေကာင်းလကမှ်တ်ှင့် အမှတစ်ာရင်း(မူရင်းင့်ှမိတ)၊ 

 (၅)   သကတ်မ်းရိှ မျကစ်စိစေ်ဆးေအာင်ြမင်ေကာင်းလကမှ်တ်(မူရင်းင့်ှမိတ)၊ 

 (၆) Seafarers Identification and Record Book  (SIRB)(မူရင်းှင့်မိတ)၊ 

 (၇) ဓါတပံု် (၄) ပံု (၂.၅ စင်တမီီတာ x  ၃ စင်တမီီတာ)၊ 

  (၈) သတမှ်တ် ပင်လယ်ြပင်လုပ်သက ် ြပည့်မေီကာင်း အတည်ြပေထာကခ်ံစာ (မူရင်း 

  င့်ှမိတ) (သုိမဟတု်) Result Sheet (မူရင်းှင့်မိတ)၊ 

  (၉)  ပထမအရာရိှ  (ိုင်ငံြခားသွား)  တေ်ြဖစာေမးပဲွ  ေြဖဆိုမည့်သူများသည်  အရာရိှ 

  (ိုင်ငံြခားသွား) ကမ်းကျင်မလကမှ်တ်(CoC)(မူရင်းင့်ှမိတ)၊ 

                          ပထမအရာရိှ (အိမ်နးီချင်းသာွး) တေ်ြဖစာေမးပဲွေြဖဆိုမည့်သူများသည် Efficient 

  Deck Hand Certificate  (EDH) လက်မှတ(်မူရင်းင့်ှမိတ) င့်ှ 

 (၁၀) ေငွသွင်းချလံ (သုိမဟတု်) ေငွသင်ွးပီးေကာင်း အေထာက်အထား။ 

 


